اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ ،ﺳﺪان ﻟﻮﮐﺲ اﭘﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در ﺳﺎل  2008ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺪان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻟﻮﮐﺲ  5ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ ﯾﺎ
اﯾﻨﺰﯾﮕﻨﯿﺎ )  (opel insigniaﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد.
اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮان ﺧﻮدرو ﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺪان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ،ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺮﺟﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ از ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ:
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ دو ﻣﻮﺗﻮر  2.8ﻟﯿﺘﺮی و  2ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی آن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر
ﺳﯿﻠﻨﺪر وارد اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر دو ﻟﯿﺘﺮی 350 ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در  5300دور در دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺪرت
دارد و ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه آن  ۶ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﻧﻮع ﺗﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ
 254ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺘﺎب  0ﺗﺎ  100را در  7.7ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وزن اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ اﭘﻞ  1633ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ  8.3ﻟﯿﺘﺮ در
ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ آن  euro 5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎﻫﯽ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺪان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﻛﺖ اﭘﻞ 8 ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ،دورﺑﯿﻦ  130درﺟﻪ در ﻏﺮب ،ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎی
ﭘﺎرک ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،ESP ،ﺗﺮﻣﺰ  ABSو  ،EBPﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮر  TCو ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎرک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎران و
ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺗﺼﺎدف و ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل دارد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺷﻮ ،ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ ﯾﺦ زدا ،ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺟﺎده و
ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪه رو ﺑﻪ رو ،ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻧﺮوف ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮐﻮدک ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا و ﻓﯿﻠﺘﺮ ورودی
ﻫﻮا ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ورود و اﺳﺘﺎرت ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺪل  2018اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ :
وﺟﻮد ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ذرات ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪل  2018اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ  EURO 6D TEMPرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  200اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﮔﺸﺘﺎور  280ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و

ﺳﺮﻋﺖ  235ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دارد و ﺷﺘﺎب  0ﺗﺎ  100را در  7.7ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه 6
ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دارد و ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 6.3 ،ﻟﯿﺘﺮ در  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺪل  2018اﭘﻞ اﯾﻨﺴﯿﮕﻨﯿﺎ:
وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﻫﺸﺪار ﺗﺼﺎدف از ﺟﻠﻮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮان ،ﺗﺮﻣﺰ
اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ دوﮔﺎﻧﻪ و ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۸اﯾﻨﭽﯽ اﭘﻞ
ﮐﺎرﭘﻠﯽ اﺗﻮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دل اﻧﮕﯿﺰی
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

